logie na Balkáně a její odraz v eschatologické literatuře), E. P. Naumova
(K historii politického myšlení u jižních Slovanů) a B. N. Flor j i (Aritmos
v polských listinách 13. století). Ideologickými aspekty raně středověké kul
tury se zabývali P. Charvát (Ideologická funkce kultury v přemyslovských
Cechách), A. Avenarius (Slovanská kultura v raně středověkých Uhrách a její
ideologické aspekty) a A. I. Rogova (Vzájemné vztahy a význam církevních
a světských prvků v kultuře slovanských národů v 9.—12. století). K otázkám
ideologie, státní struktury a kultury raně feudálních států se na základě ar
cheologického materiálu vyslovili ve svých příspěvcích Z. Klanica (Pohanství
a pohanská reakce na Velké Moravě), B. Dostál (Velmožské dvorce ve struktu
ře velkomoravského státu), C. Bonev (Slovanské osídlení Balkánu a místní
kultura — modely vzájemného působení) a N. Kačev (Byzantská kultura
6.—9. století a jižní Slované). Plné znění referátů bude publikováno ve zvlášt
ním sborníku.
Pořádající organizace dokázala zejména díky soustavné péči hlavních orga
nizátorů — D. Třeštíka a J. Zemličky — vytvořit příjemné pracovní prostředí,
v němž bylo možné při bohaté diskusi vyjasnit řadu problémů a navázat užší
kontakty pro další spolupráci.
BOŘIVOJ DOSTÁL

Stav a úkoly výskumu slovanského a stredovekého osídlenia Slovenska
Dne 15. května 1986 se za předsednictví akademika B. Chropovského ko
nala v Nových Vozokanech u Nitry porada, jejímž cílem mělo být zhodnocení
dosavadních výsledků výzkumu a určení jeho dalších hlavních úkolů s cílem
připravit rozsáhlou syntézu o celé sledované problematice ze zorného úhlu
různých vědních disciplín. Tyto aspekty se též odrazily v úvodním slově aka
demika B. Chropovského, na něž navázal souhrnný vstupní referát dr. D. Bialekové, CSc, dr. Z. Cilinské, CSc. a dr. P. Salkovského, CSc, který kriticky
rozebral výsledky, možnosti a upozornil na dosud neobjasněná místa v histo
rickém vývoji Slovenska od prvého vystoupení Slovanů do zániku Velké Mo
ravy. Další úvodní vystoupení se týkalo vývoje povelkomoravského od 10,
století do konce středověku, tedy až do 1. poloviny 16. století, a připravili je
dr. P. Baxa, dr. D. Caplovič, CSc. a dr. A. Ruttkay, CSc. K oběma předloženým
materiálům následovala bohatá diskuse, v níž vystoupili mimo jiné akademici
J. Poulík a B. Chropovský, dr. R. Marsina, DrSc, doc. dr. T. Stefanovičová.
CSc, Ing. E. Hajnalová, dr. V. Sedlák, CSc. a dr. A. Avenarius, CSc. Porada
přispěla k objasnění úkolů studia, jehož cílem by měla být obsáhlá práce o etnogenezi slovenského národa.
ZDENĚK MĚftíNSKt

II. mezinárodní sympozium archeologů a historiků skla
Již druhé mezinárodní sympozium o dějinách skla v Polsku bylo pod
názvem „Stan i perspektywy badaň nad dziejami szkla v Polsce" uspořádáno
ve dnech 20.—22. 10. 1986 pod záštitou Instytutu Archeologii i Etnografii Uniwersytetu Mikolaja Kopernika v Toruni. Referáty polských, sovětských a čes418

